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میلیونهــا نفــر از اعضــای جامعــه رنگیــن کمانــی در سراســر جهــان ،وقتــی بــه تفــاوت خــود در گرایــش جنســی و هویــت
جنســیتی بــا کلیشــههای غالــب دنیــای اطرافشــان پــی میبرنــد ،گمــان میکننــد تنهــا آنهــا هســتند کــه «متفاوت»انــد و گاه،
تــا آخــر عمــر از حــس تنهایــی و انــزوا ،رنــج میبرنــد .خیلــی از آن هــا فکــر میکننــد رنجــی کــه میبرنــد منحصــر بــه فــرد و
طاقتفرساســت و قــادر نیســتند کــه شــرایط خــود را در ایــن تنهایــی ،تغییــر دهنــد .امــا برخــی از آنهــا کــه بــه جس ـتوجوی

همتایــان خــود همــت میکننــد درخواهنــد یافــت کــه او در ایــن دنیــای مشــکالت تنهــا نیســت و خیلیهــای دیگــر در اطرافیــان
و جامعــهاش ،حسهــا ،مســائل و رنجهــا و شــادیهای مشــابه را تجربــه کــرده و میکننــد .بــه مــدد شــناخت دیگــران و
صحبــت بــا آنهــا دربــاره دردهــای مشــترک ،راههــای تغییــر وضعیــت و بیــرون آمــدن از مشــکالت شناســایی و همــوار میشــود.
مجموعــه “جهانــی دیگــر ممکــن اســت” بــا ایــن هــدف تحقیــق ،ترجمــه و گــردآوری شــده کــه بــه اعضــای جامعــه
الجیبیتــی ایرانــی بگویــد کــه تنهــا آنهــا نیســتند کــه از جــرم بــودن نحــوه زیســت خــود و خشــونتهای قانونــی و
اجتماعــی رنــج میبرنــد و بســیاری از آنهــا ،در شــرایطی بســیار ســخت ،در گذشــته یــا در حــال حاضــر ،بــرای بــه دســت
آوردن حقــوق اولیــه و کرامــت انســانی ،مبــارزه کــرده و میکننــد .در ایــن مجموعــه ،تجربــه جنبشهــای الجیبیتــی را
درکشــورهای پاکســتان ،آلمــان ،هلنــد ،ویتنــام ،هنــد ،تایلنــد ،ترکیــه و نپــال بــرای تغییــر قوانیــن و سیاســتها گردهــم
آوردهایــم .بــه امیــد اینکــه جامعــه الجیبیتــی ایرانــی بــا شــناخت دقیقتــر از تاریــخ جوامــع دیگــر و تعمــق در
چالشهــا و دستاوردهایشــان ،شــیوههای نویــن و موثــری بــرای پیشــبرد خواســتهها و تحقــق دســتاوردهایش پیــدا کنــد.
پنجمیــن ســری ایــن مجموعــه را پیــش رو داریــد .ایــن بــار تاریــخ یکــی از کشــورهای آســیای جنوبــی ـ پاکســتان
ـ را مــورد بررســی قــرارداده ایــم .ایــن مختصــر ،تاریــخ تحــوالت و تغییراتــی اســت کــه بــه همــت و کوشــش
کنشگــران و نهادهــای مدافــع حقــوق اقلیتهــای جنســی در پاکســتان رخ دادهاســت .ســری اول ایــن مجموعــه
در مــورد تاریــخ هنــد ،ســری دوم آن در مــورد تاریــخ آلمــان ،ســری ســوم ایــن مجموعــه در مــورد ترکیــه و
ســری چهــارم آن در مــورد نپــال اســت کــه در شــبکههای اجتماعــی و وبســایت شــشرنگ قابــل دســترس اســت.

تحقیــق و نــگارش ایــن مجموعــه توســط مینــا خانــی و بــا مشــاوره شــادی امیــن انجــام شدهاســت .بازنگــری و ویرایــش
ایــن متــن توســط شــادی امیــن صــورت گرفتــه و صفحهبنــدی و جلــد نیــز توســط شــبنم میــری طراحــی شدهاســت.

ششرنگ (شبکه لزبینها و ترنسجندرهای ایرانی)

۵

█ تاریخ جنبش اقلیتهای جنسی در پاکستان

—————————————————————————————————————————————————

اقلیتهــای جنســی در پاکســتان همــواره تحــت فشــار تابوهــای بــه زندگــی را در معنــای عامتــر آن جرمانــگاری میکننــد.

اجتماعــیای زندگــی میکننــد کــه بــه شــکلی بیواســطه بــه حقــوق جزایــی پاکســتان بــرای زندگــی همجنسگرایانــه
وضعیــت حقوقــی آنهــا در پاکســتان پیونــد میخــورد .حتــی مجازاتهایــی را در نظــر گرفتــه اســت .ایــن مجازاتهــا حتــی
در شــهرها و اجتماعــات بزرگتــر جامعــهی اقلیتهــای در بعضــی اوقــات در مــوارد مشــابه هــم بــه صــور گوناگــون
جنســی مجبــور بــه محــدود کــردن زندگــی و روابــط اعمــال میشــوند .ایــن قانــون جزایــی در ســال  ۱۸۶۰میــادی
غیردگرجنسگرایانــهی خــود در پستوهاســت .گرایــش ،در بســتر اســتعماری کــه پاکســتان در آن بخشــی از «هنــد»
ِ
انــگاری
هویــت و بیــان جنســیتی غیردگرجنســگرایانه و خــارج از دوگانه بودهاســت ،تنظیــم شدهاســت و بدیــن ترتیــب جرم
جنســیتی میتوانــد در پاکســتان پیگردهــای قضایــی داشــته اقلیتهــای جنســی و همجنســگرایان بــه تاریــخ اســتعمار
باشــد .ایــن نــوع پیگردهایــی کــه بــه واســطهی قانونــی شــدن بریتانیــا در هنــد پیونــدی بیواســطه خوردهاســت.
صــورت موجــه بــه خــود میگیرنــد نوعــی از شــیوه و نــگاه

۶
ایــن قانــون اســتعماری تحــت لــوای تعبیــری چــون «ســودومی»

1

دوگانههــای «زن و مــرد» جــای نمیگیــرد ،اطــاق میشــود.

رفتــار جنســی همجنسخواهانــه را مجرمانــه تلقــی میکنــد .هیجراهــا جمعیتــی قریــب بــه نیم میلیون را در پاکســتان تشــکیل
ســودومی ریشــه در خوانشــی از مســیحیت دارد کــه بــر طبــق آن میدهنــد .در تحوالتــی کــه عمدتــا در یــک ده ـه گذشــته در
هــر نــوع رفتــار و رابطـهی جنســی کــه بالقوگــی «فرزنــدآوری» رابطــه بــا اقلیتهــای جنســی قابــل مشاهدهاســت ،هیجراهــا
را نداشــته باشــد ،ناهنجــار و گناهآلــود تعببیــر میشــود .امــروزه تحــت عنــوان «جنــس ســوم» بــه رســمیت شناختهشــدهاند.

3

تعابیــر مختلــف از اســام و بافــت ســنتی بخشهــای بزرگــی وضعیــت پاکســتان از ایــن منظــر وضعیتــی متناقــض و آشــفته را
از جامعــهی پاکســتان نیــز ایــن فضــا را فراهــم میکننــد کــه در حــوز ه اقلیتهــای جنســی بازنمایــی میکنــد .کشــوری کــه
اقلیتهــای جنســی تحــت فشــار بیشــتری قــرار بگیرنــد.
بــا ایــن حــال پاکســتان در ســالهای اخیــر تحــوالت ویــژهای را
در بــه رســمیت شــناختن هویــت ترنــس بــا عنــوان «جنس ســوم»
پشتســر گذاشتهاســت« .هیجــرا» 2تعبیریســت کــه در آســیای
جنوبــی «هنــد و پاکســتان» بــه بخــش عظیمــی از ترنســجندرها،
اینترســکسها و کســانی کــه بیــان یــا هویــت جنسیشــان در

هــم اکنــون در رد ه معــدود کشــورهایی در دنیاســت کــه در آن
حتــی کارت شناســایی بــا ذکــر جنــس ســوم صــادر میشــود،
همــان کشوریســت کــه هنــوز همجنسگرایــان و بخــش
عظیمــی از جامعــهی اقلیتهــای جنســی در آن جرمانــگاری
شــدهاند و بدینترتیــب تحــت فشــارهای ســاختاری و
اجتماعــی ویــژهای قــرار دارنــد.

█ استعمار ،اسالم و جرمانگاری روابط همجنسخواهانه

—————————————————————————————————————————————————

پاراگــراف  ۳۷۷قانــون جزایــی پاکســتان از زمــان اســتعمار از میتوانــد بــر اســاس مبنــای اســامی هــم صــورت بپذیــرد
ســال  ۱۸۶۰میــادی در پاکســتان وضــع شدهاســت .بــر طبــق کــه در ایــن صــورت مجازاتهایــی مثــل  ۱۰۰ضرب ـهی شــاق
ایــن قانــون آنچیــزی کــه تحــت عنــوان «رابطـهی جنســی غیــر تــا سنگســار را در پــی دارد .بــر طبــق گزارشــی کــه در ســال
طبیعــی» تعبیــر میشــود ،از جملــه رابطــه بــا همجنــس ،میتوانــد  ۲۰۰۷منتشــر شدهاســت ،بــر اســاس پاراگــراف  ۳۷۷ایــن بیشــتر
بــا حبسهــای ابــد یــا درمعمولتریــن حالــت بــا مجــازات دو مــردان همجنسگــرا هســتند کــه مــورد تعقیــب قضایــی قــرار
تــا دهســال حبــس مواجــه شــود .بــر اســاس تحقیقــات مختلــف میگیرنــد ،حــال اینکــه بــر طبــق قوانینــی کــه بــه اســام ارجــاع
و بررســی نهادهایــی چــون ســازمان جهانــی لزبینهــا ،گیهــا ،میدهنــد زنــان لزبیــن نیــز میتواننــد مــورد ایــن گونــه تعقیــب
دوجنســگرایان و میــان جنس ـیها و ترنسهــا« ،ایلــگا» 4اعمــال و مجــازات قــرار بگیرنــد.
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قوانیــن جزایــی در مــورد اقلیتهــای جنســی در پاکســتان
1
Sodomie
2
Hijra
3
https://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/pakistan-das-dritte-geschlecht-erhebt-diestimme-14903024.html
4
ILGA
5
https://www.ecoi.net/en/document/1071070.html

۷
«ســارا ســوهیل» 6فعــال مســتقل و کوئیــر فمینیســت پاکســتانی
در زمینــه مســال ه تنــوع هویتهــای جنســیتی و مســالهی
اقلیتهــای جنســی در بســتر اســتعمار بــه شــشرنگ
میگویــد« :پیــش از هــر چیــز هیجراهــا کــه جامعــهی
تاریخمنــد زنهــای ترنــس هســتند ،هــزاران سالاســت کــه در
ایــن شــبه قــاره حضــور دارنــد .بدیــن ترتیــب ایــن هویــت یــک
هویــت تاریخمنــد اســت .اســتعمار بریتانیایــی پــس از حضورش
در ایــن منطقــه ایــن شــکل از تنــوع جنســیتی را بــرای نگــرش
ســلطنتی خــود تهدیدآمیــز یافــت و بــه ایــن ترتیــب آنهــا را
تحــت لــوای قوانیــن قبیلــهای جرمانــگاری کــرد .در مــورد
همجنسگرایــان و دوجنسگرایــان امــا از لحــاظ فرهنگــی
همیشــه محدودیتهایــی وجــود داشتهاســت .آنهــا همیشــه
وجــود داشــتهاند و امــا بــا انــکار و فرهنــگ «چیــزی مپــرس و
چیــزی مگــو» مواجــه بودهانــد».

تصویری از خدای هندی «شیوا» در قامت یک «جنس سوم»

در مقال ـهای کــه در فوریــه ی ســال  ۲۰۱۳در نشــریهی «ویــوو
پوینــت (نقطــه نظــر)» 7منتشــر شدهاســت ،بــه یــک فعــال
حقــوق بشــر بــه نــام «واســیم آلتــاف» 8ارجــاع داده شدهاســت
کــه نظریههــای حقوقــی گوناگــون در اســام و مســالهی
همجنسگرایــی را بــه شــکلهای مختلفــی مــورد بررســی
قــرار میدهــد .بــا ارجــاع بــه ایــن مقالــه و بــه عنــوان مثــال در
عیــن حــال کــه «مدرســهی حنفــی» 9روابــط همجنســخواهانه

حقوقــیای وجــود دارنــد کــه جــزای زنــا را در مــورد افــراد
مــزدوج یــا غیــر مــزدوج متفــاوت میداننــد .بــه عنــوان مثــال
«مدرس ـهی ملکــی» مجــازات زنــا در مــورد افــراد مــزدوج را
11

سنگســار و در مــورد افــراد غیــر مــزدوج را شــاق میدانــد.
در صورتــی کــه مــدارس حقوقــی دیگــری وجــود دارنــد کــه
ِ
مجــازات هــر دو مــورد را سنگســار میداننــد.
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را «زنــا» تعبیــر نمیکنــد «مدرســهی شــفیتی» 10رابطــهی تبعیضهــا و تحقیــر اقلیتهــای جنســی و «دا ِغ ننگــی» 13کــه
همجنسخوهانــه را زنــا ارزیابــی میکنــد .امــا حتــی همیــن بــه واســطهی آن بــه جامعــهی اقلیتهــای جنســی تحمیــل
ارزیابــی بــه عنــوان زنــا نیــز تمــام ماجــرا نیســت .زیــرا مــدارس میشــود در پاکســتان معمــوال بــر مبنــای اعتقــادات مذهبــی
Sarah Suhail
Viewpoint
Waseem Altaf
Hanafi School
Schafiitische Rechtsschule
Maliki School
https://www.ecoi.net/en/document/1071070.html
Stimata
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۸
صــورت میگیرنــد و شــرایط بــرای ایجــاد رابطههــای انســانی هســتند از فضایــی خبــر میدهــد کــه دچــار دوگانگیهایســت
را بــرای ایــن جامعــه بســیار دشــوار میکننــد .از طرفــی امــا کــه امــکان را بــرای تفاســیر دیگــری از موضوعــات جنســی و
تحوالتــی کــه در رابطــه بــا مســالهی جنــس ســوم در پاکســتان جنســیتی نیــز بــاز میگذارنــد.
رخدادهاســت و وضــع قوانینــی کــه در ایــن زمینــه پیشــروتر

█ تضادهای جامعهی پاکستان در حوزه اقلیتهای جنسی

—————————————————————————————————————————————————

در مقالــه منتشــر شــده در روزنامــهی «گاردیــن» 14بــه ایــن «پذیــرش» در فضــای کلــی پاکســتان در حــال رشــد اســت کــه
وضعیــت بــه شــکل دقیقتــری اشــاره شدهاســت .در ایــن گویــی بــه شــکلی عامدانــه ســعی میکنــد حساســیت منفــی
مقالــه اشــاره میشــود کــه در جریــان مصاحبــهی مطبوعاتــی روی مســالهی همجنسگرایــی را از طریــق چشــم پوشــی و
حــول دیــدار« پرویــز مشــرف» 15بــا «جــرج بــوش» در ســال بــی توجهــی کاهــش بدهــد و مســاله را بــرای همجنسگرایــان
 ۲۰۰۶حــول مســالهی توانمنــدی اقلیتهــا بحــث میشــود .پیچیدهتــر از ایــن نکنــد.
بــه اســتناد مقالــه ،بعیــد اســت منظــور مشــرف از اقلیتهــا در

عکسی منتشر شده در« گاردین» از هیجراهای پاکستانی

آن مصاحبــهی مطبوعاتــی همجنسگرایــان نیــز بــوده باشــند ،در ایــن مقالــه همچنیــن بــه ایــن مســاله اشــاره میشــود کــه
امــا بخشــی از همجنسگرایــان اعتقــاد دارنــد کــه نوعــی از مجموعههــای متشــکل از «هیجرا»هــا کــه ریشــههای اتنیکــی
Guardian
Pervez Musharraf
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۹
آنهــا تــا بــه مغولهــا میرســد ،در همــهی شــهرهای بــزرگ مثــل هــر چیــز دیگــری کــه ربطــی بــه «رابطـهی جنســی» دارد،
پاکســتان حضــور دارنــد و بــا وجــود اینکــه پیشفرضهــای بســیار محرمانــه تلقــی میشــود و تابوســازی شدهاســت».
بســیار عجیــب و غریبــی در مــورد همجنسگرایــی وجــود
دارد امــا بــا آن همیشــه بــه صــورت فعاالنــه مقابلــه نمیشــود.
بــه گفتــه یــک مــرد همجنسگــرای پاکســتانی در ایــن مقالــه
نوعــی از توانایــی فرهنگــی در پاکســتان وجــود دارد کــه
تــا حــدی امــکان زندگــی کــردن بــه دیگــران را میدهــد.
مجموعـه ایــن اطالعــات کنــار هــم وضعیــت بغرنجــی در مــورد
اقلیتهــای جنســی پاکســتان را تصویــر میکننــد .بایــد در نظــر
گرفــت کــه در همیــن وضعیــت متناقــض در ســالهای اخیــر
بــوده اســت کــه شــرکت زنــان در مســابقات ماراتــن توســط
مقامــات «پنجابــی» 16ممنــوع اعــام شــد و همینطــور رابطــهی
جنســی خــارج از ازدواج زنــان و مــردان میتوانســت بــا خطــر
اعــدام مواجــه شــود.

17

در بســیاری از مناطــق آســیای جنوبــی از جملــه پاکســتان
جامع ـهی متعلــق بــه جنســیت ســوم ـ بــه معنایــی کــه در بخــش
مقدماتــی مقالــه بــه آن اشــاره شــد« -هیجرا»هــا وجــود دارند .در
زبانهــای انگلیســی ایــن مفاهیــم بــه «ترنســجندر»« ،اینترســکس»
و یــا «جنــس ســوم» ترجمــه میشــوند .امــا اینهــا هیچکــدام
شــاید ترجمــه دقیقــی از هیجــرا نباشــد ،زیــرا زمین ـه فرهنگــی
و تاریخــی جنــس ســوم و هیجراهــا بــه صــورت تاریخمنــد در
زبــان و فرهنــگ انگلیســی وجــود نداشتهاســت .از آنجایــی
کــه مفاهیمــی کــه در زبــان یــک منطق ـ ه وجــود دارنــد ریشــه
در فرهنــگ و تاریــخ و مناســبات اجتماعــی آن جامعــه دارنــد؛
میتــوان اینطــور برداشــت کــرد کــه زمینههــای اجتماعــی
و فرهنگــی «پذیرفتــن» هویــت جنســیتی «جنــس ســوم» در

بــا ایــن حــال مســایل فرهنگــی میتواننــد خالهایــی را بــه جامعـهی پاکســتان وجــود داشتهاســت .امــا بایــد در نظــر داشــت
صــورت «امــکان» در چنیــن فضــای متناقضــی ایجــاد کننــد :کــه همچــون غالــب فرهنگهــا و جوامــع ،ترنســجندرها و
«مــردان همجنســگرا میتواننــد روابــط خــود را مخفــی نــگاه افــراد «جنــس ســوم» در فرهنــگ اجتماعــی غالــب وســیلهی
دارنــد ،زیــرا جامعــه از لحــاظ فرهنگــی تــا حــدی نزدیکــی تحقیــر و آزار نیــز بودهانــد .ایــن موقعیــت بینابینــی و پیچیــده
مــردان بــه یکدیگــر را «عــادی» میدانــد .حتــی اینکــه مــردان شــاید بتوانــد تمرکــز بســیاری از فعالیــن و ســازمانهای حقــوق
دســتان همدیگــر را در خیابانهــا و فضاهــای عمومــی بگیرنــد اقلیتهــای جنســی روی مســالهی جنــس ســوم و جــرم زدایــی
 ،غیرعــادی تلقــی نمیشــود .بــا ایــن وجــود همجنســگرایی نیــز از آن را توضیــح بدهــد.
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█ شکاف میان ترنسجندرها و باقی جامعه اقلیتهای جنسی (ال .جی .بی).
—————————————————————————————————————————————————

بــه نظــر میرســد یکــی از بحرانهــای جنبــش اقلیتهــای اســت .در نگاهــی کلــی اینطــور بــه نظــر میرســد کــه جامعـهی
جنســی در پاکســتان بحــران علنــی بــودن و مســاله بازنمایــی اقلیتهــای جنســی در پاکســتان ،بــه وســیلهی قوانیــن ناعادالنــه
16
Punjabi
17
https://www.theguardian.com/world/2006/mar/14/pakistan.gayrights
18
https://read.dukeupress.edu/tsq/article-abstract/3/1-2/158/91715/Khwaja-Sira-ActivismThe-Politics-of-Gender?redirectedFrom=fulltext

۱۰
و همینطــور تبعیضهــای اجتماعــی نهادینــه شــده ،بــه طــور زندگــی بــه نــدرت بــه رســمیت شــناخته میشــود ،چــه رســد
کلــی از فضــای عمومــی و اجتماعــی حــذف میشــود و بــه بــه قوانیــن حمایتــی و احتــرام بــه ایــن جامعــه».
حاشــیهها رانــده میشــود.
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امــا همیــن سیاســت انــکار و پنهانســازی اقلیتهــای جنســی

فایضــان فیــاض ،19کارگــردان فیلــم مســتند پوشــیده 20ـ زندگــی و سیاســت حــذف آنهــا از صحنههــای اجتماعــی همیشــه

صحنهای از فیلم «پوشیده» ساخته فایضان فیاض در مورد وضعیت اقلیتهای جنسی در پاکستان

پنهــان جامعــ ه ال جــی بــی تــی در پاکســتان ـ کــه در مســتند بــه صــورت یکســان اعمــال نمیشــود .ایــن بحــران در مــورد
خــود در ســال  ۲۰۱۵بــه همیــن جنبــه از وضعیــت جامعــهی ترنســجندرها و بقیــهی اعضــای جامعــه اقلیتهــای جنســی از
اقلیتهــای جنســی در پاکســتان پرداختــه اســت در مصاحبـهای جملــه «ال .جــی .بــی» بــه اشــکال متفاوتــی در پاکســتان بــروز
در ایــن مــورد میگویــد« :وضعیــت زندگــی پنهانــی یــک پیــدا میکنــد و ایــن خــود بــه یــک بحــران درونــی در میــان
جنبــه مهــم از فرهنــگ پاکســتان را هــم شــامل میشــود .بــه جامع ـهی اقلیتهــای جنســی و فضــای جنبشــی آن نیــز تبدیــل
ایــن صــورت اســت کــه درســت در همــان زمانــی کــه بســیاری شدهاســت.
از جامعـهی اعضــای ال جــی بــی تــی وجــود دارنــد ،ایــن نــوع

ســارا ســوهیل در ایــن مــورد بــه شــشرنگ میگویــد« :

Faizan Fiaz
Hidden
https://outrightinternational.org/blog/inside-lives-pakistan-lgbt-interview-filmmaker
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۱۱
در بســتر فعلــی پاکســتان ،تفــاوت عمــدهای میــان هویــت همجنسگرایــی هنــوز یــک مســاله پنهــان اســت .بدیــن ترتیــب
ترنــس و هیجــرا بــا هویتهــای همجنسخــواه وجــود دارد .ترنســجندرها و هیجراهــا چهــره هــای عمومی و اجتماعــی دارند
ترنســجندرها بــا اســتفاده از قانــون ،بــه عنــوان یــک ابــزار ،در صورتــی کــه همجنسگرایــان هیــچگاه چهــرهی عمومــی
فاصل ـهی خــود را بــا همجنسگرایــان حفــظ میکننــد .آنهــا و اجتماعــی نداشــتهاند .ایــن مســاله خــود را بــه صــورت یــک
توانســتهاند هویــت تاریخــی خــود را در همیــن قوانیــن اســامی شــکاف واقعــی در میــان جامعــهی اقلیتهــای جنســی نیــز
پاکســتان نیــز رســمیت ببخشــند .در صورتــی کــه مســالهی بــروز میدهــد».

█ مساله «جنس سوم» در پاکستان
—————————————————————————————————————————————————

مســاله ترنســجندرها در جامعـهی پاکســتان بــا توجــه بــه پیشــینه دوران اســتعمار پذیــرش هیجراهــا و ترنسهــا در جامعــه بــه
تاریخــی اســتعماری ،مشــاهدهپذیری نســبی اجتماعــی و مراتــب بیشــتر بــود .ایــن مســاله پــس از اســتعمار تغییــر کــرد .در
قوانیــن اســام از پیچیدگیهــای خاصــی برخــوردار اســت کــه پاکســتان امــروز شــما بــا بســیاری از گروههــای ترنــس و هیجــرا
در حیــن دشــواری امــکان عمــل و فضــای جنبشــی بیشــتری را مواجــه هســتید کــه از نظــر سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی بــه
بــرای فعــاالن ایــن حــوزه در مقایســه بــا دیگــر اعضــای جامعــه حاشــیه رانــده شــدهاند».
اقلیتهــای جنســی بــاز گذاشتهاســت.

بــه بیــان دیگــر هــر دو واقعیــت در مــورد ترنسجندرهــا در

ســارا ســوهیل در ایــن رابطــه میگویــد« :هیجراهــا بــه خاطــر پاکســتان وجــود داشتهاســت .از طرفــی هویــت جنیســتی مســتقل
تاریخمنــدی هویتشــان دارای چهــرهی عمومــی و حضــور هیجراهــا تاریخمنــد بــوده اســت و از طــرف دیگــر خشــونت و
اجتماعــی هســتند .امــا بــا ایــن وجــود و بــا وجــود اینکــه هویــت طــرد اجتماعــی در برابــر ایــن هویــت نیــز نهادینــه شدهاســت.
جنســیتی چیــزی نیســت کــه شــما بتوانیــد آن را (کامــا) پنهــان حــذف و اقلیتســازی اجتماعــی بــه همــراه تبعیضهــای
کنیــد ،هیجراهــا و ترنســجندرها بــا خشــونتهایی عمیقــا ســاختاری مســاله امــرار معــاش ایــن جامعــه بــه حــدی بــا
ســاختاری ،اجتماعــی و خانوادگــی مواجــه هســتند .بســیاری مشــکل مواجــه میکنــد کــه یکــی از پیچیدهتریــن مســایل در
از کــودکان ترنــس و یــا اینترســکس از طــرف خانوادههــای مــورد هیجراهــا مســاله امــرار معــاش اســت« .جنــس ســوم» در
خــود طــرد میشــوند .امــا آنهــا در برابــر ایــن خشــونتها و پاکســتان بــا توجــه بــه ایــن وضعی ـت معمــوال از راه «گدایــی»
طــرد شــدنهای اجتماعــی بــرای خــود اجتماعــات کوچــک و «فعالیتهــای جنســی» امــرار معــاش میکردهاســت.
خــود را ســاختند و حتــی زبــان مشــترک پنهانــی خلــق کردنــد ایــن مســاله باعــث شدهاســت کــه آنهــا انــواع تحقیرهــا و
کــه توانستهاســت ،میزانــی از امنیــت و هویــت اجتماعــی را تبعیضهــای چندالیــه را تجربــه کننــد و همینطــور وضــع
ت آنهــا تحــت خطــر مــداوم باشــد.
بــه هیجراهــا عطــا کنــد ».ســارا تاکیــد میکنــد « :پیــش از ســام 

۱۲

█ جنبش هیجراها و ترنسجندرها و موفقیتها

—————————————————————————————————————————————————

مجموعــه نشــانهها و اتفاقــات اجتماعــی و سیاســی حــول رد جنبشــی بــودن فضــا حــول مســالهی جنــس ســوم را میتــوان
مســالهی ترنسهــا و هیجراهــا از جملــه تاریخمنــدی هویــت در درخواســتی کــه در ســال  ۲۰۰۹بــه دادگاه عالــی پاکســتان
ترنســجندرها ،جامعههــای کوچــک ســازماندهی شــده توســط ارائــه شــدهبــود پیــدا کــرد .در ایــن ســال قاضــی دادگاه عالــی
خــود ترنسجندرهــا بــرای ایجــاد همبســتگی بیشــتر ،تغییــر پاکســتان بــه رســمیت میشناســد کــه ترنسهــا و هیجراهــا
قوانیــن در جهــت بــه رســمیت شــناخته شــدن هویــت ترنــس بــا هویــت «جنــس ســوم» بــه مثابــه شــهروندانی بــا حقــوق
و جنــس ســوم و حتــی کاندیــدا شــدن اعضــای ایــن جامعــه و مســولیتهای برابــر اجتماعــی شــناخته شــوند.
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«مانــی

بــرای حضــور در مجلــس پاکســتان ،ایــن تصویــر را هــر چــه ای.کیــو» 24عضــو ســازمان «ایلــگا» 25خــود از فعــاالن حــوزه
بیشــتر تقویــت میکنــد کــه فعالیــن ترنــس کــه طــی دهههــای اقلیتهــای جنســیتی در زمــان ایــن تحــوالت در پاکســتان و
گذشــته ،بــرای نجــات خــود در حاشــیهها ،جمعهــای کوچــک موســس و مدیــر اجرایــی موسسـه هــوپ (تنهــا انتظــارات مثبــت
خــود را ســاخته بودنــد ،توانســتند در دهـهی اخیــر فعالیتهــای داشــته باشــید) 26بــود ه اســت و در ایــن بــاره بــه شــش رنــگ
ســازماندهی شــدهتری را در ایــن زمینــه رقــم بزننــد.
ســارا ســوهیل در ایــن رابطــه میگویــد« :تغییــرات قانونــی از
دل ائتــاف میــان گروههــای حقوقبشــری ،فمینیســتها و
مهمتــر از همــه فعالیــن ترنــس بیــرون آمــد .فعالیــن ترنــس
هســته مرکــزی ایــن ائتــاف را تشــکیل دادنــد و فضــا را بــه
ســمت چنیــن تغییراتــی ســوق دادنــد .آنهــا در خیابانهــا،
ادارههــای پلیــس و بســیاری از مکانهــای دیگــر فعالیــت
کردنــد .همینطــور از طریــق فشــار ســازمانهای بیــن المللــی
چــون «برنامــه پیشــرفت و توســعه ملــل متحــد» 22بــه دولــت
پاکســتان فشــار آوردنــد و از طریــق ائتــاف نهایــی بــا
فمینیســتها و ســازمانها و فعالیــن حقــوق بشــری توانســتند
تغییــرات قانونــی را رقــم بزننــد».

میگویــد « :درخواســتی کــه در ســال  ۲۰۰۹بــه دیــوان عالــی
کشــور ارائــه شــده اســت ،دارای کمــی و کاســتیهایی بــود.
در ســال  ۲۰۱۶در هنــد یــک پیشنویــس قانونــی در «مجلــس
عــوام هنــد » 27تهیــه و ارائــه شــد کــه ایــن پیشنویـ ِ
ـس طــرح بــه
رســمیت شــناختن ترنســجندرها در ســال  ۲۰۱۷در هنــد بــود.
پیشنویســی کــه توســط خــود اهالــی جامعــهی ترنســجندر
تهیــه شــده بــود .کپــی ایــن طــرح از طــرف حکومــت بــه
کیمســاریای عالــی ســازمان ملــل متحــد بــرای پناهنــدگان داده
ی کننــد .ولــی
شــد کــه آنهــا ایــن طــرح را از نــو صورتبنــد 
ایــن وظیف ـهی آنهــا نبــود خصوصــا کــه تمرکــز آنهــا بیشــتر
روی مســالهی «هیجراهــا» بــود .یــک گــروه فمینیســتی و فعــاالن
کــه کــه مــن نیــز در میانشــان بــودم ،پــس از آن مشــغول بــه
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۱۳
تهیــهی پیشنویســی در ایــن زمینــه شــدند کــه ایــن پیــش یــک واقعــه فوقالعــاده نــگاه میکننــد .جنبــش در پاکســتان
نویــس بــا حضــور هــر چــه بیشــتر و رنگارنگتــر جامعــهی قطعــا از هنــد الهــام گرفــت .مــا نــگاه میکنیــم بــه اینکــه هنــد
جنــس ســوم و اقلیتهــای جنســی تکمیــل شــد و بــه شــکل چگونــه توانســت ایــن مســاله را شــروع کنــد .قطعــا نــگاه مــا بــه
پیشنویــس حمایتــی از ترنســجندرها در پاکســتان درآمــد کــه جنبــش ال جــی بــی تــی در نــه تنهــا هنــد ،بلکــه نپــال ،بوتــان و

توضیح عکس :تظاهرات کنندگان در مارس  ۲۰۱۸علیه خشونت ترنسستیزانه و در دفاع از قوانین حمایتی برای ترنسها در الهور به خیابان آمدهاند

مــا در نهایــت آن را ارائــه کردیــم».

ســریالنکا و مناطــق مختلــف آســیای جنوبــی هســت»

همانطــور کــه در گفتگــو بــا مانــی نیــز قابــل مشــاهده اســت ،رای دادگاه عالــی کشــور ،در ســال  ۲۰۱۱بــه این شــکل تصریح
تحــوالت در پاکســتان در زمینــهی مســال ه جنــس ســوم بــه شــد کــه هــر پاکســتانی کــه خــود را فــرای دوگانــه جنســیتی
جنبــش اقلیتهــای جنســی در هنــد نیــز پیونــد خوردهانــد ،زن و مــرد تعریــف میکنــد ،میتوانــد بــا درخواســت کارت
چنانچــه تاریــخ اســتعمار و جرمانــگاری اقلیتهــای جنســی شناســایی ایــن هویــت را رســمیت دهــد .پــس از ایــن تحــوالت
ایــن دو کشــور از طریــق اســتعمار بریتانیــا بــه هــم پیونــد کــه بــا تالشهــای فعالیــن ترنسجنــدر و حامیــان فمینیســت
خورد هاســت.
ســارا ســوهیل در ایــن مــورد میگویــد« :جنبــش اقلیتهــای
جنســی هنــد مــا را واقعــا امیــدوار کــرد .مــردم بــه ملغــی شــدن
پاراگــراف اســتعماری ۳۷۷توســط دیــوان عالــی هنــد بــه عنــوان

و حقــوق بشــری آنهــا صــورت گرفــت ،جامعــه ترنســجندرها،
در پاکســتان ،توانســت مشــارکت و مشــاهدهپذیری بیشــتری
در عرصههــای مختلــف سیاســی و اجتماعــی داشــته باشــد .بــه
عنــوان مثــال در ســال  ۲۰۱۳بــرای اولیــن بــار «ســنم فخیــر»
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 ۳۲ســاله کــه بــه عنــوان هیجــرا بــه رســمیت شــناخته میشــد،
Sanam Fakhir
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۱۴
کاندیــدای نمایندگــی در مجلــس شــد .او بــا شــهامت اعــام ترنســجندر بــه همراهــی تماشــاچیان رنگارنــگ بــه اتفــاق هــم
کــرد «جامعــه ی هیجــرا چیــزی فراتــر از رقصنــده و گــدا جمــع شــدند تــا بــا هــم اوقــات خوشــی را بگذراننــد».
اســت».
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در امتــداد فعالیتهــای فعالیــن ایــن حــوزه کــه پیــش از ایــن

یکــی از مهمتریــن نشــانههای ایــن تغییــرات همچنیــن مانــی و ســارا نیــز بــه اختصــار از آن کفتــه بودنــد و در فاصل ـه
مشــاهدهپذیری بیشــتر جامعــ ه ترنــس و هیجراهــا در مراکــز و قانونــی شــدن جنــس ســوم تــا ســال  ۲۰۱۸نیــز حضــور خیابانــی
جشــنوارههای هنــر اســت«.کامی» 30اکتیویســت و ترنســجندری هیجراهــا ،ترنسهــا و حامیانشــان را میتــوان در شــهرهای
کــه در ســال  ۲۰۱۶در ســازماندهی جشــنواره «فیلــم ،دیالــوگ مختلــف پاکســتان مشــاهده کــرد ،در یکــی از تظاهراتهــا در
و هنــر پاکســتان و دانمــارک» 31مشــارکت فعــالکردهاســت شــهر پیشــاور در ســال  ۲۰۱۵بــه روایــت گزارشگــر رادیــو
درهمیــن رابطــه در حاشــیهی ایــن جشــنواره هنــری میگویــد :اروپــای آزاد ،تجمعکننــدگان خواهــان قوانیــن حمایتــی بــرای
«دیگــر بــس اســت ،مــا نیــز انســا ن هســتیم و حــق و حقــوق ترنســجندرها هســتند 36.در تجمعــی دیگــر در ســال  ۲۰۱۷در
ویــژه نمیخواهیــم بلکــه میخواهیــم حقــوق برابــر مــا بــه شــهر بنــو ،بــا نوعــی حضــور خیابانــی بــه ممنوعیــت مــکان
رســمیت شــناخته شــود» .او در همــان جشــنواره بیــان میکنــد :اجــرای رقصهــای خــود کــه بــرای آنهــا نقــش درآمدزایــی
« مــا در صــدد ایجــاد فضایــی هســتیم کــه در آن جامعــه در داشــته اســت ،اعتــراض کردنــد.
معنــای کل ـیاش بــا جامع ـهی ترنــس و جنــس ســوم در تعامــل
قــرار بگیــرد» .کامــی کســی بــود کــه خــود در ســال  ۲۰۱۴از
بنیانگــذران ایــن جشــنواره بــود .ایــن فســتیوال بــا حمایــت و
ابتــکار نهــاد هــای دیگــری توانســت در شــهرهای مختلفــی
برگــزار شــود .مثلــن مرکــز فرهنگــی «تی.تــو.اف» 32در کراچی
کــه توســط «ســابین محمــود» 33پایهگــذاره شــده بــود .ســابین
محمــود در ســال  ۲۰۱۵بــه ضــرب گلولــه کشــته میشــود و

37

یکــی دیگــر از واقعههــای تاریخــی تاثیــر گــذار در رابطــه بــا
جنبــش ترنســجندرها تظاهــرات صدهــا ترنــس و هیجــرا ،در
تابســتان ســال  ۲۰۱۸در شــهر پیشــاور ،پــس از قتــل و مثله کردن
جســد زن ترنســی بــه نــام «نــازو» در یــک جشــن عروســی بــود.
در ایــن اعتراضــات هیجراهــا و ترنســجندرها مطالب ـهی قوانیــن
حمایتی از خود را مطرح میکردند.

«مــاروی ماهــزار» 34پــس از آن مدیریــت ایــن مرکــز را بــه عهده بــه ایــن ترتیــب و پــس از بــه رســمیت شــناختن هویت جنســی و
میگیــرد .ماهــزار در جریــان ایــن فســتیوال میگویــد « :مــن جنســیتی جنــس ســوم و همینطــور دریافــت حقــوق شــهروندی
فکــر میکنــم ایــن اولیــن برنام ـهای بــود کــه در آن تماشــاچی جامعـهی ترنــس ،مطالبــه حقــوق و قوانینــی کــه نقــش حمایتــی
29
https://www.pinknews.co.uk/2013/02/26/pakistan-first-trans-woman-in-general-election-says-thecommunity-is-more-than-dancers-and-beggars/
30
kami
31
Film, Art & Dialogue Festivals AKS
32
T2F
33
Sabeen Mahmud
34
Marvi Mazhar
35
https://de.qantara.de/inhalt/transgender-aktivismus-in-pakistan-das-dynamische-dritte-geschlecht
36
https://www.rferl.org/a/pakistan-protests-transgender-pkg/27417367.html
37
https://www.rferl.org/a/pakistan-dance/28659344.html

۱۵
در مــورد ایــن جامعــه را بــر عهــده بگیــرد ،افزایــش یافــت .بــه صــورت فعالــی جلوگیــری شــود .همینطــور بــر طبــق ایــن
قانــون حمایتــی بــرای افــراد جنــس ســوم ،کــه قــرار اســت قانــون بایــد تغییــرات مشــخصی در وضــع افــرادی بــا ایــن هویت
حامــی آنهــا در مــوارد تبعیضهــای اجتماعــی و ســاختاری در بحــث وراثــت صــورت بگیــرد و تمهیداتــی چیــده شــود کــه
نهادینــه شــده در اجتمــاع باشــد ،ســرانجام در تاریــخ هشــتم مراکــز خانههــای پنــاه بــرای بخشــی از ایــن جامعــه ،کــه در
مــاه مِــه  ۲۰۱۸توســط اتحادی ـهی ملــی پاکســتان تصویــب شــد فضــای خانــواده و اجتمــاع مــورد خشــونت قــرار میگیرنــد،
و بــر ایــن مبنــا قــدم بســیار بزرگــی بــرای پیشگیــری و وضــع بنیانگــذاری شــوند .همینطــور بــر طبــق ایــن قانــون در صــورت
مناســباتی علیــه تبعیــض و خشــونت در مــورد جنــس ســوم زندانــی شــدن افــرادی بــا ایــن هویــت بایــد مســاله ی حفاظــت
از آنهــا لحــاظ شــود.

برداشــته شــد.
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طبــق ایــن قانــون حمایتــی بایــد از تبعیــض و خشــونت علیــه
افــرادی بــا هویــت جنــس ســوم در مــدارس و مراکــز کاری

█ جمعبندی

—————————————————————————————————————————————————

اقلیتهــای جنســی در پاکســتان بــا وجــود موانــع بســیار بــه در ســالهای اخیــر میآموزیــم کــه بایــد از فرصتهــای
فعالیتهــای زیــر زمینــی و مخفــی خــود و ســاختن بدیلهــای موجــود بیشــترین اســتفاده را بــه نفــع ســتم دیــدگان ،اقلیتهــا
تشــکلیابی پرداختنــد .یکــی از فرازهــای مطالعــهی تاریــخ و گروههــای بــه حاشــیه رانــده شــده جنســی و جنســیتی
ایــن جنبــش در پاکســتان الهامگیــری از جنبــش اقلیتهــای کــرد .همچنیــن میآموزیــم کــه فعالیتهــای مدنــی بایــد
جنســی در هنــد اســت و یکــی از مهمتریــن چالشهایــش در راســتای تقویــت صداهــای خاموشــی صــورت بگیرنــد کــه
زیرزمینــی بــودن و غیرقابــل مشــاهده و غیرعلنــی بــودن بــدون حمایتهــای بیــن المللــی بــرای بلنــد شــدن ناچــار بــه
بخــش ويــژهای از جامعــه اقلیتهــای جنســی در پاکســتان دادن هزینههــای چنــد برابــر هســتند .تاریــخ اقلیتهــای جنســی
یعنــی همجنسخواهــان و گرایــش جنســی و عاطفــی در پاکســتان بــه عنــوان یکــی از کشــورهای منطقــه و همســایه
همجنسخواهانــه اســت .بــا ایــن حــال بــا مطالعــه جنبــش بــرای مــا بســیار مهــم اســت و امیدواریــم بــه ویــژه بــرای جامعــه
جنــس ســوم و هیجراهــا در پاکســتان و موفقیتهایــش ترنــس در ایــران الهامبخــش باشــد.

https://www.queer.de/detail.php?article_id=31150
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۱۶

:◄برخی منابع مورد استفاده

:مقالهی رویتر در مورد وضعیت ترنسجندرهای پاکستان در فضای انتخاباتی0
https://www.reuters.com/article/us-pakistan-lgbt-transgender/pakistans-transgender-community-says-faced-pushback-at-general-election-idUSKBN1KG2OT

:» مقاله ی قنطره با عنوان «حقوق یک اقلیت0
https://de.qantara.de/inhalt/transgender-in-pakistan-menschenrechte-einer-minderheit

: گزارش رادیو «اروپای آزاد» از تظاهراتها در پاکستان علیه خشونت و قتل ترنسجندرها0
https://www.rferl.org/a/transgender-protest-pakistan/29443925.html
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